
 

   

 
 

 
Kerteminde 29. januar 2019 

 
PRESSEMEDDELELSE 

 
En ny sæson med levende dyr – og med livet efter døden! 
 
Fjord&Bælt åbner 5. februar for en sæson, der bryder grænser for oplevelsen af livet i havet. 
 
Særudstilling med hvaler i fuld størrelse 
Allerede fra sæsonstart er der premiere på en helt ny totaloplevelse med havets dyr. På en 12 meter 
lang video-væg præsentereres de mest almindelige danske havpattedyr i naturlig størrelse. Her kan 
man opleve sæler, marsvin og hvaler og se og høre, hvordan dyrene kommunikerer. Video-væggen er 
interaktiv, så publikum har kontrol over, hvad de ser. 
 
Særudstilling – ”Livet i Døden” 
Når et dyr dør i havet, bliver det til festmåltid for en masse andre dyr, blandt andet rejer og krabber. 
Til påske åbner udstillingen ”Livet i Døden”, hvor Fjord&Bælt har indkapslet processen fra døden til 
livet i et akvarium. Her kan hele forløbet opleves fra dyret er dødt, mens det rådner, til det er opløst og 
undervejs giver liv til andre dyr i havet. 
 
Direktør for Fjord&Bælt Mette Thybo siger: ”Vi er sat i verden for at forbedre dyrenes vilkår. Derfor 
har vi fokus på at forske i og formidle om havdyrenes liv. Det gør centret til et levende sted, hvor 
publikum kan følge med i vores arbejde.  
Foråret byder på spændende nyheder. Vores kæmpe video-væg vil helt sikkert fascinere mange – 
alene på grund af størrelsen. Og fascinationen bliver helt sikkert ikke mindre, når vi til påske har 
premiere på særudstillingen ”Livet i Døden”, der for alvor viser den barske side af livet, som det 
udfolder sig under havoverfladen”.  
Vi holder selvfølgelig fast i traditionerne. Børnene kan deltage i de traditionsrige 
krabbefangerkonkurrencer i højsæsonen. Og når vejret tillader det, kan gæsterne komme på bådture 
og spejde efter marsvin i Storebælt. Og i centrets undervandstunnel er der direkte kik til havets 
univers, hvor havpattedyrene følges, når de suser forbi. 
 
 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, telefon 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 


